ХРОНIКА, БIБЛIОГРАФIЧНА IНФОРМАЦIЯ, ПЕРСОНАЛIЇ

МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ ЛИСИЦЯ
(до 90-рiччя вiд дня народження)

15 сiчня 2011 року виповнилося 90 рокiв академiку
НАН України Михайлу Павловичу Лисицi – видатному українському вченому, вiдомому широкому загалу дослiдникiв своїми основоположними результатами в галузi оптики i спектроскопiї, нелiнiйної оптики i
квантової електронiки, фiзики твердого тiла i фiзики
напiвпровiдникiв.
М.П. Лисиця народився в с. Високому на Житомирщинi в селянськiй родинi. Закiнчивши в 1938 р.
Київський педагогiчний технiкум, в 1939 р. вiн стає
студентом фiзико-математичного факультету Київського державного унiверситету iм. Тараса Шевченка, але через два мiсяцi був призваний до лав Червоної армiї, де перебував до жовтня 1945 р. За участь у
Великiй Вiтчизнянiй вiйнi нагороджений трьома орденами, медаллю “За вiдвагу” та iншими медалями.
Пiсля вiйни продовжив навчання на фiзичному факультетi, що вiдокремився в 1949 роцi вiд фiзико-
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математичного факультету унiверситету iм. Тараса
Шевченка, а пiсля його закiнчення став аспiрантом
кафедри оптики.
Кандидатська дисертацiя Михайла Павловича, яку
вiн захистив у 1954 роцi, була першою в свiтi роботою
по дослiдженню коливальних спектрiв молекулярних
мiкрокристалiв в поляризованому свiтлi. Для цього
необхiдно було створити мiкрооб’єктиви з дзеркальною оптикою i багатошаровi поляризатори, прозорi
для iнфрачервоного випромiнювання, яких не виготовляла жодна наукова органiзацiя свiту. Оскiльки
такi системи не дають стопроцентної поляризацiї, необхiдно було створити теорiю, яка б дала можливiсть
розрахувати ступiнь поляризацiї залежно вiд кута падiння. М.П. Лисиця створив таку теорiю. Вона дозволяла розрахувати будь-яку шарувату систему: поляризатор, ефективний вiдбивач свiтла чи систему просвiтлення оптичного об’єктива.
З 1954 року Михайло Павлович разом зi своїми аспiрантами протягом 10 рокiв займався проблемою температурних залежностей iнтенсивностей спектрiв нормальних коливань молекулярних сполук у
газоподiбному, рiдкому та твердому станах. Вiдповiдний цикл наукових публiкацiй став основою докторської дисертацiї, яку М.П. Лисиця захистив у
1961 р. У нiй було покладено початок широким експериментальним i теоретичним дослiдженням внутрiшньомолекулярного резонансу Фермi та мiжмолекулярного резонансу О.С. Давидова, якi привели до вiдкриття та обґрунтування нового явища –
комбiнованого резонансу Фермi–Давидова. Крiм наукової роботи викладав шестисеместровий курс загальної фiзики та перiодично одно- i двосеместровi курси: спектроскопiя складних молекул i кристалiв, iсторiя фiзики, квантова механiка двохатомної
молекули, оптика напiвпровiдникiв, нелiнiйна оптика. Змiстовнi лекцiї Михайла Павловича користувалися великою популярнiстю серед студентiв i науковцiв.
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У 1961 р. вчений переходить на постiйну роботу в щойно органiзований академiчний Iнститут напiвпровiдникiв, обiйнявши посаду завiдувача вiддiлу оптики, i продовжує працювати за сумiсництвом
на фiзичному факультетi Київського унiверситету
iм. Т.Г. Шевченка на посадi професора.
Талант М.П. Лисицi як вченого широкого свiтогляду забезпечив успiшний розвиток оптичних методiв
дослiджень не тiльки в керованому ним вiддiлi, але
й у всьому iнститутi, а також багатьох ВУЗах України, оскiльки з часом його учнi очолили низку iнших
вiддiлiв i лабораторiй як iнституту напiвпровiдникiв,
так i кафедр багатьох учбових закладiв. Серед учнiв
Михайла Павловича два члени-кореспонденти НАН
України, бiльше 20 докторiв i 50 кандидатiв наук.
Науковi напрямки створеної ним наукової школи з
оптики i спектроскопiї включають в себе абсорбцiйну
оптику рiзних типiв елементарних i колективних збуджень у напiвпровiдниках, люмiнесцентнi дослiдження, комбiнацiйне розсiювання свiтла у твердих тiлах,
новi поляризацiйнi явища.
Органiзацiя вiддiлу оптики збiглася за часом з однiєю з найважливiших подiй розвитку оптики в ХХ
столiттi – винаходом лазерiв. М.П. Лисиця вiдразу
оцiнив iсторичне значення й перспективу цього вiдкриття, i вказанi вище напрямки дослiджень було доповнено роботами з оптичної квантової електронiки i
нелiнiйної оптики. За пропозицiєю Президента Академiї наук України Б.Є. Патона вiн став його заступником в керуваннi комiсiєю з квантової електронiки,
завданням якої було сприяти швидкому розвитку дослiджень у цiй новiй галузi. Згодом вiн став вiдповiдальним редактором нового перiодичного збiрника наукових праць “Квантова електронiка” – одного з перших перiодичних видань такого напрямку в свiтi, яке
через 32 роки перетворилось у журнал з бiльш широкою тематикою. В очолюваному ним вiддiлi оптики
було створено дiючi зразки твердотiльних лазерiв i
розпочато дослiдження механiзмiв генерацiї когерентного випромiнювання та явищ нелiнiйної оптики.
Квантова електронiка стала додатковим стимулом
активiзацiї робiт з фiзики напiвпровiдникiв у 60-тi роки минулого столiття. Iснуючi на той час данi з оптики та фотоелектрики напiвпровiдникiв не залишали
сумнiвiв в їх перспективностi як активних середовищ
для генерацiї, керування та реєстрацiї лазерного випромiнювання. Пiд керiвництвом М.П. Лисицi вiддiл
оптики виконував необхiднi для створення електрооптичних модуляторiв прецизiйнi спектральнi дослiдження дисперсiї показника заломлення й подвiйного променезаломлення кристалiв А2 В6 . За iнiцiативи
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2011. Т. 56, №1

М.П. Лисицi цi дослiдження було доповнено фундаментальними дисперсiйними дослiдженнями екситонних явищ з використанням класичної оптичної методики гакiв Рождественського. Унiкальнiсть їх полягала в тому, що експерименти були реалiзованi на рекордному за лiнiйною дисперсiєю спектрографi ДФС13, що дозволяв докладно простежити хiд показника
заломлення усерединi смуг екситонних переходiв при
рiзних iнтенсивностях лазерного випромiнювання. У
результатi наочно був продемонстрований ефект зникнення екситонiв при високiй концентрацiї фотогенерованих носiїв i виникнення електронно-дiркової плазми.
Це був не єдиний виявлений i дослiджений ефект
трансформацiї оптичних властивостей напiвпровiдникiв при високих рiвнях оптичного збудження. Важливе значення мав виявлений у вiддiлi й дослiджений в 60–70-тi рр. ефект насичення мiжзонного поглинання та рiзкого перемикання в режим iндукованої
прозоростi, що спостерiгався в кольорових скляних
фiльтрах при лазерному впливi. Цей простий i ефективний метод пасивної модуляцiї добротностi став
широко популярним у нелiнiйно-оптичних дослiдженнях. Крiм того, цi дослiдження бiльш нiж на двадцять рокiв передбачили бум дослiджень оптики нульвимiрних напiвпровiдникових систем. Рiч у тiм, що
зазначенi фiльтри являють собою скляну матрицю з
iнкорпорованими в неї мiкрокристалiтами напiвпровiдникiв А2 В6 (CdSe–CdS). Середнiй розмiр мiкрокристалiтiв може становити кiлька нанометрiв, що
сумiрно з типовим екситонним радiусом напiвпровiдникiв А2 В6 . Тому згодом у 80-х роках саме на цих
об’єктах було виконано вiдому серiю робiт Ленiнградського ФТI iм. Йоффе, що поклали початок широким
дослiдженням в усьому свiтi екситонних явищ в умовах квантово-розмiрного обмеження. Такi дослiдження успiшно вели й у вiддiлi М.П. Лисицi.
Освоєння рiзних методiв одержання гiгантських
лазерних iмпульсiв дозволило тодi ж у другiй половинi 60-х рокiв почати у вiддiлi роботи зi з’ясування
природи й домiнуючих механiзмiв оптичного руйнування поверхнi та об’єму прозорих дiелектрикiв i напiвпровiдникiв. Було встановлено пороги руйнування для лужно-галоїдних кристалiв i напiвпровiдникiв
типу А2 В6 , А2 В5 i А5 В6 . У свiтiннi факелiв, що виникають при ушкодженнi поверхонь, домiнують лiнiї випромiнювання нейтральних i однократно iонiзованих
елементiв, що входять до складу пошкоджених тiл.
На цiй основi було запропоновано лазерний метод спектроемiсiйного аналiзу. Використання пасивної модуляцiї добротностi лазерного резонатора при внесен-
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нi в нього нелiнiйного оптичного елемента дозволило
одержувати iзоформне подовження iмпульсiв бiльше
нiж на порядок, що мало значення для технiки оптичного зв’язку. Мав практичне значення й запропонований на основi дослiдження двофотонного поглинання й поляризацiйних ефектiв у рiзних кристалах метод використання нелiнiйно-поглинаючих i оптично
активних напiвпровiдникових пластинок для обмеження потужностi, стабiлiзацiї й корекцiї просторовочасового розподiлу iнтенсивностi лазерних пучкiв.
Вiдзначенi дослiдження iз квантової електронiки
та взаємодiї лазерного випромiнювання з напiвпровiдниками становили тiльки один напрямок наукової
тематики вiддiлу. Бiльша частина спiвробiтникiв вiддiлу займалася оптикою й спектроскопiєю напiвпровiдникiв i дiелектрикiв з метою встановлення особливостей їхньої енергетичної структури, зумовленої рiзними типами елементарних i колективних збуджень.
Цiлком природно, що на постановку цих дослiджень
i їхню спрямованiсть не мiг не впливати попереднiй
науковий досвiд керiвника вiддiлу. Розпочатi ще в
унiверситетi М.П. Лисицею i його аспiрантами дослiдження поглинання випромiнювання вiльними носiями заряду у кремнiї та германiї було розширено на
сполуки А3 В5 i А2 В6 та доповнено вимiрами iнфрачервоного плазмового вiдбивання вiльними носiями.
Отриманi експериментальнi результати склали основу для докладної перевiрки й пiдтвердження адекватностi теорiї, розвинутої японськими авторами.
Масштабним напрямком дослiджень, започаткованих Лисицею i його учнем член-кореспондентом НАН
України М.Я. Валахом, стало вивчення коливних фононних збуджень у напiвпровiдникових кристалах.
На це було направлено однi iз перших в Українi
експериментiв з використанням лазерного комбiнацiйного розсiювання свiтла. Було встановлено суттєву роль рiзних механiзмiв резонансної взаємодiї за
участi фононних збуджень у спектральних особливостях чистих, домiшкових i змiшанних напiвпровiдникiв, запропоновано новий пiдхiд до iнтерпретацiї фононних спектрiв кристалiв iз шаруватою структурою,
запропоновано методи суттєвого пiдвищення чутливостi оптичної дiагностики параметрiв напiвпровiдникiв при використаннi резонансного комбiнацiйного
розсiювання свiтла.
Великого резонансу серед фахiвцiв набуло експериментальне вiдкриття М.П. Лисицею з учнями двох
нових нелiнiйних оптичних поляризацiйних явищ: передбаченої ранiше теоретично фiзиками московсько-
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го унiверситету iм. М.В. Ломоносова додаткової нелiнiйної оптичної активностi у гiротропних кристалах
та принципово нової гiгантської оптичної активностi
у негiротропних кубiчних кристалах з домiшковими
тунельними центрами. Цi явища дозволяють реалiзовувати новi методи керування характеристиками свiтлових променiв.
Ще на початку своєї науково-педагогiчної дiяльностi М.П. Лисиця розпочав експерименти з нанорозмiрними структурами – надтонкими шарами атомарних напiвпровiдникiв i металiв. Тому не дивно,
що в останнє десятилiття вiн зi своїми учнями дуже
результативно включився у всi науковi програми, направленi на розвиток нанофiзики напiвпровiдникiв i
наноелектронiки.
До кола iнтересiв Михайла Павловича входять
також проблеми фiзики живого. Вiн обґрунтував
резонансний характер взаємодiї електромагнiтних
хвиль мiлiметрового дiапазону з живими органiзмами, зокрема з органiзмом людини, встановивши тi
квантовi переходи коливальної, обертальної, iнверсiйної та спiнової природи, якi дають лiкувальнi наслiдки при опромiненнi згаданими хвилями точок акупунктури меридiана, пов’язаного з хворим органом.
Свiдоцтвом мiжнародного визнання наукового авторитету М.П. Лисицi є присудження йому Академiєю наук Чехословаччини Медалi Йоганеса Маркуса
Марцi, як видатному спектроскопiсту. Вiн є лауреатом двох Державних премiй України в галузi науки i
технiки.
Заслужений дiяч науки i технiки України академiк М.П. Лисиця – автор бiльше 500 наукових праць
i близько сорока авторських свiдоцтв на винаходи. У
спiвавторствi зi своїми учнями вiн видав 6 монографiй, серед яких перша в свiтi “Волоконная оптика”,
перевидана за кордоном англiйською мовою, а також
4-томне видання “Занимательной оптики”.
Впродовж багатьох рокiв М.П. Лисиця активно
працював у складi редколегiї УФЖ, був заступником
головного редактора.
Наукова громадськiсть щиро вiтає Михайла Павловича з ювiлеєм, бажає йому мiцного здоров’я та довгих рокiв життя.
А.Г. Наумовець, В.М. Локтєв, М.С. Бродин,
В.Ф. Мачулiн, М.Г. Находкiн, О.Є. Бєляєв,
М.Я. Валах, В.Г. Литовченко, Ф.Ф. Сизов,
Г.Г. Тарасов, А.М. Яремко
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